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Ο Γιώργος Κουτελάκης πρωταγωνιστεί στην πολιτική σκηνή της πόλης μας τα
τελευταία 16 χρόνια. Εκλέκτηκε πρώτη φορά Δήμαρχος σε ηλικία 37 ετών και από
τότε με σταθερά αυξανόμενα ποσοστά η παράταξη που δημιούργησε διοικεί το
Δήμο μας και αποσπά τη θετική κρίση των δημοτών για το έργο της.
Στη θητεία του πέρασε από πολλές “φουρτούνες” και έδωσε πολλές μάχες...
Τη μεγαλύτερη μάχη του όμως φαίνεται ότι καλείται να τη δώσει αυτή την
τετραετία, όπου απέναντί του έχει πολλούς από τους πρώην στενούς του
συνεργάτες...

Κύριε Κουτελάκη αυτές οι εκλογές δεν είναι σαν τις προηγούμενες που είχατε
συμμετάσχει. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά… Η πλειοψηφούσα παράταξη
διασπάστηκε και αυτή τη φορά έχετε απέναντί σας πρώην στενούς σας
συνεργάτες και η σύγκρουση όπως βλέπουμε είναι σφοδρή…

Εμείς συμμετέχουμε με τον ίδιο συνδυασμό, που συμμετέχουμε όλα τα χρόνια. Δεν
δημιουργήσαμε νέο συνδυασμό. Άλλοι αποχώρησαν και διέσπασαν την παράταξη της
δημοτικής αρχής. Λυπούμαι που έχουμε απέναντί μας πρώην συνεργάτες…. Δεν συμφωνώ
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όμως μαζί τους στην επιλογή τους να φύγουν από το συνδυασμό, που συμμετέχουν τόσα
χρόνια, για να συνεργαστούν με το συνδυασμό του κ. Κούπα, που μας αντιπολιτεύτηκε
σκληρά μέχρι πριν από δύο μήνες. Είναι δική τους επιλογή, αφού έτσι κατανοούν τις
συνεργασίες.
Πιστεύω ότι οι δημότες θα κρίνουν, όπως κι εγώ, αυτή τη συνεργασία ως εκλογικού και
«καιροσκοπικού» χαρακτήρα, ως πολιτικές συγκολλήσεις για επίτευξη πρόσκαιρού
εκλογικού αποτελέσματος, χωρίς καμία προοπτική για την πόλη….. αφού θα καταρρεύσει
με εσωτερικές συγκρούσεις την επόμενη μέρα.

Όλες τις προηγούμενες τετραετίες έχετε συμπεριλάβει κι εσείς στο συνδυασμό
σας πολλούς συμβούλους με αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις από τις δικές σας,
γιατί σήμερα καταγγέλλετε ως «ανίερη» τη συνεργασία των παρατάξεων Τζουλάκη
– Κούπα;
Συνεργαστήκαμε πολλές φορές με συμβούλους άλλων συνδυασμών σε μια κοινή πορεία
χωρίς να μας εμποδίζουν οι διαφορετικές κομματικές μας καταβολές. Συνεργαστήκαμε
όταν διακρίναμε κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων και μετά από μια πορεία
ετών, συγκλήσεις πάνω σε προγραμματικές θέσεις για την πόλη. Στην πορεία της θητείας
μας υπήρξαν αρκετοί σύμβουλοι που αναγνώρισαν ότι η Δημοτική Αρχή παράγει ένα
χρήσιμο έργο για την πόλη, ενώ ο συνδυασμός που συμμετείχαν ασκούσε στείρα
αντιπολίτευση χωρίς αρχές και θέσεις και έτσι ήρθαν μαζί μας.
Δεν συνεργαστήκαμε ποτέ, όμως, με μια ολόκληρη παράταξη που αντιπολιτεύονταν μέχρι
λίγες μέρες πριν τις εκλογές με σκληρούς όρους, για να επιβιώσουμε πολιτικά, όπως κάνει
σήμερα ο κ.Τζουλάκης με τη συνεργασία του με τον συνδυασμό του κ. Κούπα.

Γιατί σε μια τόσο δύσκολη εποχή για την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα να θέλει
κάποιος να αναλάβει ξανά το δύσκολο ρόλο του Δημάρχου;
Η διάθεση για προσφορά και η ενασχόληση με τα κοινά είναι τρόπος ζωής, δεν αλλάζει και
δεν ακυρώνεται από τις δυσκολίες, οι οποίες δεν μας πτοούν. Εξάλλου, η γνώση και η πείρα
που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο, είναι νομίζω ασφαλές εφόδιο, που
μας επιτρέπει με επάρκεια να οδηγήσουμε το Δήμο και στις σημερινές πραγματικά
δύσκολες για την χώρα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση εποχές. Άλλωστε το 1998 αναλάβαμε
ένα Δήμο σε αποσύνθεση και υπερχρέωση και καταφέραμε να τον στήσουμε στα πόδια του,
χωρίς να έχουμε την εμπειρία που αποκομίσαμε τα επόμενα χρόνια.

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμα της πολιτικής σας πορείας;
Την ισχυρή οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης σταθερά εδώ και αρκετά
χρόνια έχει πλεόνασμα 7-8 εκατομμυρίων, χωρίς δάνεια, χρέη και ανεξόφλητες
υποχρεώσεις.
Αυτό αποκτά πρόσθετη αξία, ιδιαίτερα σήμερα, όταν οι περισσότεροι Δήμοι, όπως και το
Δημόσιο, καταρρέουν οικονομικά. Η οικονομικά ισχυρή θέση του Δήμου διαμορφώθηκε
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παράλληλα με πολλά μεγάλα έργα, υποδομές, δίκτυα και υπηρεσίες. Είναι πλεόνασμα με
έργο και όχι πλεόνασμα αδράνειας. Σημαντικό επίσης για μένα είναι το γεγονός ότι οι
πολίτες αισθάνονται ικανοποιημένοι που ζουν στη Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι το πιο ασφαλές
κριτήριο για να νιώθουμε ότι προσφέραμε προστιθέμενη αξία στην πόλη μας.
Τι καλύτερο έχουμε να επιζητούμε από αυτό;

Ποια απόφαση ή ποιο έργο σας θα αλλάζατε αν μπορούσατε;
Θα ήθελα να είχα κάνει και άλλα πράγματα για την πόλη μας. Δεν θα άλλαζα κάποιο έργο ή
κάποια απόφαση. Θα ήθελα να είχαμε βρει στήριξη από την πολιτεία το 2002 για να
μειώσουμε τους συντελεστές δόμησης. Λάβαμε απόφαση αναστολής οικοδομικών αδειών
για να αποφασίσουμε την μείωση, που ποτέ όμως δεν έγινε διάταγμα.

Τι περιθώρια πρωτοβουλιών έχει ένας Δήμος όταν οι αποφάσεις του πρέπει να
ευθυγραμμίζονται με τους νόμους και την κεντρική πολιτική σκηνή; Αν π.χ. αύριο
αποφασιστεί και σας ζητηθεί η απόλυση εργαζομένων ή η ιδιωτικοποίηση της
καθαριότητας τι θα κάνετε;
Σε καιρούς σκληρά μνημονιακούς, όπου οι κυβερνητικές επιλογές για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στενεύουν τα περιθώρια πρωτοβουλιών, καθίσταται αναγκαίο οι Δήμοι να
συντονίσουν τη δράση τους ώστε να τις αποκρούσουν. Ιδιαίτερα όταν αφορούν εργασιακά
δικαιώματα, που καταρρίπτονται και ακυρώνονται καθημερινά. Δεν συναινούμε σε
απολύσεις εργαζομένων ιδιαίτερα στο Δήμο μας, που ο αριθμός τους είναι οριακός για τη
λειτουργία του. Άλλωστε είναι γνωστό ότι έχω υπερασπιστεί όλους τους συμβασιούχους
του Δήμου στις δικαστικές αίθουσες.
Θα αρνηθούμε κατηγορηματικά και θα αντιταχθούμε σθεναρά σε κάθε επιβολή
ιδιωτικοποίησης τομέων και υπηρεσιών του Δήμου. Εξάλλου έχω αποδείξει και στο
παρελθόν τη θέση μου υπέρ του Δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών όταν
ανέλαβα το Δήμο και απομάκρυνα από την Υπηρεσία Καθαριότητας τους ιδιώτες που
υπήρχαν.

Σε προηγούμενες εκλογές είχατε λάβει τη στήριξη, «το χρίσμα» όπως λέμε, και από
το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, όμως, αναφέρεστε πολλές φορές δεικτικά
στην κομματική προέλευση συνυποψηφίων σας...
Οι εποχές έχουν αλλάξει δραματικά. Για τη χώρα, για την κοινωνία, για τους πολίτες.
Τίποτα δεν είναι ίδιο με πριν λίγα χρόνια. Τα «χρίσματα» είναι στοιχεία ενός παρελθόντος
που οι πολίτες απορρίπτουν, ενός πολιτικού συστήματος που κατέρρευσε με πάταγο.
Νομίζω ότι το μήνυμα των καιρών είναι η εμπιστοσύνη όχι στην κρίση των κομμάτων αλλά
στην κρίση των πολιτών και στο κριτήριο που οι ίδιοι έχουν για τα πρόσωπα που διεκδικούν
τη Δημοτική Αρχή. Δεν ασκώ κριτική για τα χρίσματα, επιδιώκω να αναδείξω τα
Ανεξάρτητα χαρακτηριστικά της δικής μας προσπάθειας ως ποιοτικά και πολιτικά
ενδιαφέροντα.
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Η πολιτική που είναι ανεξάρτητη από κόμματα και κυβερνήσεις είναι νομίζω πιο κοντά στις
ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα καθήκοντα που έχει σήμερα, μέσα στην
μνημονιακή κρίση, να επιτελέσει. Είναι στην κρίση των πολιτών.

Για 16 χρόνια πρωταγωνιστείτε στην πολιτική ζωή της πόλης μας ως Δήμαρχος και
τα τελευταία χρόνια ως Αντιδήμαρχος. Κάποιοι λένε ότι όσα είχατε να
προσφέρετε στην πόλη τα έχετε ήδη δώσει… Τελικά πότε ένας πολιτικός πρέπει
να αποσύρετε;
Ο κ. Τζουλάκης ασχολείται κι αυτός 16 χρόνια, 12 χρόνια ως Αντιδήμαρχος και 4 χρόνια ως
Δήμαρχος και είναι πολύ μεγαλύτερος από εμένα.
Ο κ. Κούπας ασχολείται με τα κοινά περισσότερα από 20 χρόνια και έχει αποδοκιμαστεί
πολιτικά από τους συμπολίτες μας, αφού πήρε ένα συνδυασμό κραταιό και τον έφτασε στο
14%. Και οι δύο σε συνεργασία διεκδικούν να γίνουν η νέα δημοτική αρχή. Το ερώτημα
μάλλον αφορά –από το πολιτικό προσωπικό της πόλης μας– περισσότερο εκείνους παρά
εμένα.
Το γεγονός ότι δημιούργησα και ηγήθηκα ενός συνδυασμού, που αντί να φθείρεται με τα
χρόνια αντιθέτως κάθε τετραετία αύξανε τα ποσοστά του και με το δεδομένο ότι σε μία
δύσκολη στιγμή για μένα με εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μου, δίνοντάς μου άνω των 3.000
σταυρών προτίμησης (τρεις φορές ανώτερο από το προηγούμενο ανώτατο που έχει πάρει
δημοτικός σύμβουλος), νομίζετε ότι έπρεπε να σκεφτώ την απόσυρσή μου από τα κοινά;
Θα το κάνω όταν πάρω τα μηνύματα των συμπολιτών μου ότι τους έχει «κουράσει» η
παρουσία μου στα δημοτικά πράγματα της πόλης μας.

Σε περίπτωση εκλογής σας τι μπορούν να περιμένουν οι δημότες από εσάς;
Τα δείγματα γραφής μας ως Δημοτική Αρχή είναι το ασφαλές κριτήριο για το τι έχουν να
περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Θα συνεχίσουμε το έργο μας από εκεί που το αφήσαμε…
με προτεραιότητα πλέον στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη στήριξη των οικονομικά
αδύναμων συμπολιτών μας που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την κρίση. Ο
Δήμος πρέπει να σταθεί δίπλα τους με τρόπο αποτελεσματικό.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και τους πολιτικούς έχει κλονιστεί. Ποιές
εγγυήσεις μπορείτε να δώσετε στους πολίτες για την υλοποίηση των δεσμεύσεων
σας;
Πραγματικά έχει κλονιστεί. Μόνη εγγύηση η δουλειά μας στο Δήμο τόσα χρόνια και η
αξιολόγηση της από τους πολίτες. Ο Δήμος μας δεν κατέρρευσε όπως η χώρα μας, ούτε
όπως άλλοι Δήμοι.
Αυτό δεν μπορεί παρά να σημαίνει κάτι….
Ας το κρίνουν οι πολίτες το τι ακριβώς σημαίνει.
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Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Και γω σας ευχαριστώ κα Λαρεντζάκη.
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